
Carl Johan Lidén 1944-2019
Carl Johan Lidén, Vara, har efter en tids sjukdom gått bort. Han efterlämnar hustrun Gudrun och barnen Gustav, 
Staffan och Åsa med familjer.
Carl Johan Lidén föddes i Larv i Västergötland och var äldste sonen av fem i en lantbrukarfamilj. Efter studentex-
amen i Skara studerade han till agronomekonom på Ultuna.
Yrkeskarriären började på Lantbruksnämnden i Uppsala och fortsatte till Jordbruksdepartementet och sena-
re Jordbruksverket, där han var chef  på Växtodlingsavdelningen. Carl Johan var under några år lantbruksråd i 
Washington och hade ett flertal uppdrag i EU-sammanhang. Han var huvudsekreterare i den så kallade omställ-
ningskommissionen, som skulle anpassa den svenska jordbrukspolitiken till EU. Carl Johan var också ledamot i 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, där han flitigt deltog.  
Carl Johan blev hembygden trogen och det var här han hade en stor del av sitt hjärta. Det var viktigt att vara fast 
förankrad i jorden och historien. Ännu viktigare var Carl Johans engagemang för naturen, den biologiska mång-
falden och en hållbar framtid. Detta visade han genom engagemang i föreningslivet, inte minst i Naturskyddsför-
eningen, där han var aktiv såväl i den lokala kretsen som i länsförbundet och i föreningens jordbruksnätverk. Här 
kom Carl Johans erfarenheter och insikter från departement, verk och EU föreningen till stor nytta och glädje. 
Hans klokskap och trygghet i diskussionerna kan inte nog värdesättas – alltid med anknytning till det lokala. Han 
såg dagsländorna i jordbrukspolitiken och fokuserade på det långsiktiga, på hållbarheten och den praktiska verk-
ligheten. 
Botanik var sedan barnsben Carl Johans stora intresse. Han kunde alla växternas namn på latin och hade ett myck-
et stort herbarium. Rutlåsbräken är en liten ormbunke, som den som har ögonen med sig kan hitta i ängs- och 
hagmarker. Den är rödlistad och blir alltmer sällsynt. Carl Johan hittade rutlåsbräken hemma i markerna i Larv – då 
var han lycklig.
Karlfeldt skriver i dikten Sång efter skördeanden ”och han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde 
män på latin”. Detta kunde Carl Johan. En bred och djup allmänbildning, förankring i jordbruket och den västgöt-
ska myllan och en mångårig yrkesverksamhet inom jordbrukspolitikens område gav, tillsammans med vördnaden 
inför naturen och blommorna, Carl Johans engagemang för en hållbar framtid djup, styrka och respekt. Han var 
en sällsynt blomma i vår Herres hage och kommer att bli mycket saknad.
Ulla Kjellander


